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Reserapport- Brasilien 
 
Under våren 2005, från den 25/3 till den 21/5, gjorde vi ett MFS i Cuiabá i östra Brasilien. 
Vårt MFS bestod av tre sammanhängande delprojekt som kom att resultera i två 20 poängs 
examensarbeten i biologi. Projektet var för det första en uppföljningsstudie av 
kvicksilverhalten i fisk i en vattenkraftverksdamm. Vi studerade även biomagnifieringen av 
kvicksilver i näringskedjan genom att bestämma koncentrationen av kvicksilver i zooplankton, 
planktivora fiskar och piskivora fiskar. Slutligen undersökte vi halterna av kol-12 och kol-13 i 
växtplankton, perifyton, vattenväxter och fisk för att fastställa förhållandet mellan 
biomagnifiering av kvicksilver och fiskars födokälla. Utöver detta analyserades olika kemiska 
parametrar som påverkar kvicksilver nämligen syrehalten i vattnet, turbiditeten, pH, 
redoxpotentialen, konduktiviteten, mängden suspenderat material och vattnets temperatur. 
Även koncentrationen av kvicksilver i vattnet analyserades. 
 
Nedan följer några av de erfarenheter och lärdomar som vi fick under vår vistelse i Brasilien. 
 

Arbete 

Det är en fördel om man har etablerat en bra kontakt med handledaren i landet innan avresan 
så att projektet har rullat igång redan innan man är på plats. I vårt fall, för att ta ett konkret 
exempel, skulle det ha varit bra om fiskarna, som skulle fånga all fisk till våra analyser, hade 
kontaktats i god tid innan vi kom till Brasilen eftersom det visade sig bli en väldigt tidsödande 
process. Det lönar sig också att kolla både en och två gånger att allt det material och 
utrustning som man behöver verkligen finns på plats. Det bästa är nästan att ta med sig så 
mycket som möjligt från Sverige för att vara på den säkra sidan. Det är också bra om man är 
medveten om att vetenskapligt arbete inte riktigt utförs på samma sätt som man är van vid 
från Sverige. Allting sköts inte alltid metodiskt och logiskt vilket kan vara väldigt frustrerande. 
Man måste också vara inställd på att ens handledare kanske inte, av olika anledningar, 
kommer att vara till speciellt mycket hjälp utan att man större delen av tiden får klara sig själv. 
 

Språk & kultur 

Brasilianare är generellt sett mycket trevliga och hjälpsamma. Språket är dock ett hinder. Det 
underlättar något enormt om man pratar portugisiska. Väldigt få personer kan engelska vilket 
gäller även universitetsutbildade. Man kan även vara hjälpt av att kunna lite spanska. 
Brasilien är ett katolskt land men som vi upplevde det så praktiserar de inte religionen 
speciellt strikt. Ingen höjer till exempel på ögonbrynen för att man säger att man har en 
pojkvän. Man märker inte heller av speciellt mycket machismo. Visst skriker killar efter en på 
gatorna men i det stora hela så blir man behandlad med respekt. Brasilien sägs vara ett 
våldsamt land med hög kriminalitet men det var ingenting som vi märkte av. Vi hamnade 
aldrig i någon hotfull situation. Om man använder sunt förnuft och är vaksam så är risken att 
råka ut för några tråkigheter liten.  
 

Boende & mat 

Boende kan vara ganska dyrt beroende på vilken standard man kräver. Vi valde att bo på 
hotell vilket kostade ungefär 375 svenska kronor i veckan per person. För de pengarna fick vi 
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ett skitigt hotellrum med eget badrum (utan varmvatten), kylskåp och luftkonditionering. 
Möblemanget bestod av två sängar, ett litet bord och en stol men ingen garderob eller annan 
förvaring. I priset ingick även frukost bestående av bröd, smör och en kopp kaffe. Alternativet 
till att bo på hotell är att försöka hyra en lägenhet. Detta kan dock vara svårt om det bara 
gäller en period på två månader. Lägenheter hyrs ut helt omöblerade det vill säga spis eller 
kylskåp ingår inte. 
 
Brasilien har ett internationellt kök. Kinesisk och italiensk mat är väldigt populär. Dock är 
kryddningen så gott som obefintlig. Brasilianare äter väldigt mycket kött. En traditionell 
måltid består av grillad kyckling eller fisk, ris, böngryta och sallad. Man kan äta det mesta 
utan att behöva oroa sig att bli magsjuk till exempel glass och sallader det vill säga sådant 
som man bör vara försiktig med i många andra länder. Det är inget större problem att vara 
vegetarian även om inte alla har koll på vad det är. Mat är någorlunda billigt. Vissa produkter 
såsom ost och juice är dock lite dyrare. En lunch kostar mellan 7-12 Real (ungefär 21 till 36 
SEK) beroende på hur matglad man är. Det finns så kallade kilo-restauranger där maten väljs 
från en buffé och priset bestäms av vikten på maten. En middag är lite dyrare; runt 15-35 Real. 
 

Pengar  
Det är möjligt att betala med internationella betalkort så gott som överallt. På vissa hotell och 
resebyråer ser personalen helst att man betalar kontant. Alla uttagsautomater accepterar inte 
internationella kort även om de exempelvis har en VISA symbol. Det bästa är att gå till någon 
av de större bankerna till exempel HSBC eller Banco de Brazil. Resecheckar tas bara emot på 
vissa banker. I Cuiabá accepterades resecheckar bara på en bank. I större städer som till 
exempel Rio de Janeiro är däremot resecheckar inget problem. 
 

Kommunikationer 

Kommunikationer fungerar för det mesta väldigt bra. Vägarna är oftast helt okey om man inte 
ska till någon avlägsen by på landet. I städerna finns det bra och billiga bussförbindelser. En 
biljett kostar 1,60 Real vilket motsvarar ungefär 4,50 SEK. Det är lätt att få tag på en taxi. 
Speciella taxistationer finns i vart och vartannat gathörn. Telefonkiosker vimlar det av överallt 
i alla möjliga utformningar exempelvis fåglar och fiskar. Telefonkort finns att köpa i 
tidningskiosker och liknande. Ett SIM-kort till mobilen är också lätt att få tag på och det 
kostar 25 Real (ungefär 75 SEK). Det är lite bökigt att ringa utomlands från en brasiliansk 
mobil. För det första ska man slå en internationell kod, sedan ska man välja operatör och sen 
slår man in landsnummer och andra nummer som vanligt. Det tog ett tag innan man fattade 
hur man skulle gå tillväga. 
 
På det stora hela var det ett mycket trevligt land att vistas i. Det händer väldigt sällan i Sverige 
att människor helt spontant kommer fram till en och frågar om de får vara ens vän. Det finns 
också mycket att se och upptäcka. Brasilien är ett väldigt varierande och vackert land med allt 
ifrån tropisk regnskog till världens största våtmark.  


